
TỈNH ỦY GIA LAI 

* 

Số 54-KH/TU 
 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
  Pleiku, ngày 07 tháng 3 năm 2017 

KẾ HOẠCH 
tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08 tháng 01 năm 2002 

của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  

công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới 

___ 

 

 Thực hiện Chương trình làm viêc̣ năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây 

dựng Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08 

tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới 

(gọi tắt là Nghị quyết 09-NQ/TW) như sau: 

I- Mục đích, yêu cầu 

1- Đánh giá đúng thực trạng 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 

09-NQ/TW trên địa bàn tỉnh, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, yếu 

kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ở các cấp, các ngành. 

2- Kiến nghị, đề xuất những chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW trong thời gian tới. 

3- Công tác tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TW được chỉ đạo thực hiện từ cơ 

sở, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, 

tổ chức đảng trong việc tổ chức kiểm tra và tổng kết. Quá trình tổng kết được 

tiến hành đồng thời với việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại 

hội hội cựu chiến binh các cấp, góp phần xây dựng hệ thống tổ chức hội đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

II- Nội dung tổng kết  

1- Đánh giá công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW 

- Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TW. 

- Việc xây dựng văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW. 

- Công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong quán triệt, triển khai 

thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW. 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Nghị 

quyết 09-NQ/TW. 

- Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính 

quyền, Măṭ trâṇ Tổ quốc, các đoàn thể chính tri ̣- xã hôị trong việc quán triệt, triển 

khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW. 
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2- Kết quả thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW 

- Đối chiếu với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị 

quyết số 09-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 22 tháng 02 năm 2002 của 

Ban Thường vu ̣Tỉnh ủy về tăng cường sư ̣lãnh đaọ của Đảng đối với công tác 

Cưụ chiến binh Viêṭ Nam trong giai đoaṇ cách maṇg mới để đánh giá, song cần 

tập trung vào những nội dung cơ bản sau: 

- Công tác bồi dưỡng cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện phấn đấu nâng cao 

bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ hiểu biết về đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn 

hóa, khoa học kỹ thuật. 

- Động viên cựu chiến binh tích cực học tập, phát huy kinh nghiệm của 

mình cùng các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân tích cực tham 

gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; 

đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, xây dựng, bảo vệ Đảng, 

chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng 

an ninh. 

- Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức 

hội cựu chiến binh, nhất là phong trào cựu chiến binh đoàn kết, phát triển kinh tế 

gia đình, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong hội viên 

cựu chiến binh. 

- Động viên cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” 

và bằng sự gương mẫu của mình giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa mới, 

góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường 

và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. 

- Tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc thực hiện 

đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

-  Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội cựu chiến binh các cấp. 

Lưu ý: Đảng bộ cấp cơ sở và huyện ủy, thị ủy, thành ủy báo cáo đánh giá 

việc thực hiện trong hệ thống chính trị cấp mình; Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh 

tỉnh báo cáo đánh giá việc thực hiện trong hệ thống cựu chiến binh các cấp. Đối 

chiếu với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 09-NQ/TW, 

báo cáo tổng kết ngoài những nhận định, đánh giá, cần có số liệu so sánh (trước khi 

có Nghị quyết 09-NQ/TW và sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW). 

3- Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm 

3.1- Kết quả đạt được. 

3.2- Tồn taị, hạn chế. 

3.3- Nguyên nhân. 

- Nguyên nhân của kết quả đạt được. 

- Nguyên nhân của những tồn taị, hạn chế. 
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3.4- Bài học kinh nghiệm. 

4- Nhiêṃ vu,̣ giải pháp tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết 09-NQ/TW 

trong thời gian đến 

4.1- Đặc điểm tình hình và những vấn đề đặt ra đối với công tác cựu chiến binh  

4.2- Nhiệm vụ và giải pháp 

Các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể và kết quả thực hiện Nghị 

quyết 09-NQ/TW trong 15 năm qua để đề xuất nhiệm vụ, giải pháp sát với tình 

hình thực tế, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW trong 

thời gian tới. 

4.3- Kiến nghị, đề xuất 

- Kiến nghị, đề xuất với Trung ương. 

- Kiến nghị, đề xuất với tỉnh. 

III- Phương thức sơ kết, thời gian thưc̣ hiêṇ 

1- Phương thức sơ kết: Bằng văn bản.  

2- Thời gian thưc̣ hiêṇ: Việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-

NQ/TW ở cấp cơ sở tiến hành trước ngày 20 tháng 3 năm 2017; các huyện ủy, 

thị ủy, thành ủy trước ngày 25 tháng 3 năm 2017. 

IV- Tổ chức thực hiện 

1- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy phối hơp̣ với Đảng đoàn Hội Cựu chiến 

binh tỉnh chỉ đaọ tổng kết ở cấp cơ sở, cấp huyêṇ đảm bảo thời gian theo quy điṇh 

và gửi báo cáo tổng kết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để 

tổng hợp. 

2- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Cựu 

chiến binh tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết của tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy trước ngày 31 tháng 3 năm 2017. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội 

Cựu chiến binh tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nghiêm túc triển khai thực hiện 

Kế hoạch này. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng + T26,  

- Ban Dân vận Trung ương, 

- Ban Dân vâṇ Tỉnh ủy,  

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính tri ̣ - xã hôị tỉnh, Ban Thường vu ̣Tỉnh đoàn, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

Châu Ngoc̣ Tuấn 

 


